
]އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު[ އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްސް: 3325500

ވެބްސައިޓް: 

 gazette@po.gov.mvއީމެއިލް:

www.gazette.gov.mv

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2013/R-3 ގަވާއިދު ނަންބަރުު:

ވޮލިއުމް: 43   އަދަދު: 7      ތާރީޚު: 20 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435  -  21 ޖަނަވަރީ 2014   އަންގާރަ
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ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

]އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު[ އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

އެކުލަވައިލާފައިވާ  ބާރުލިބިގެން  މާއްދާގެ )ހ( އިން  ފަތުރުގެ ޤާނޫނު(ގެ 3 ވަނަ  ދަތުރު  )އެއްގަމު  ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 

ނަންބަރު  ވަނަ   3 ގެ  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   4 ގެ  ގަވާއިދު[  ކުރުމުގެ  ރަޖިސްޓަރީ  އުޅަނދު  އިންޖީނުލީ  ދުއްވާ  ]އެއްގަމުގައި 

އިތުރުކޮށްފީމެވެ. )ކ(  ފަހަތަށް  ގެ  )ޅ(  މިމާއްދާގެ  އިޞްލާޙުކޮށް، 

-  ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރަށް އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން.

3. އުފެއްދި އަހަރުން ފެށިގެން 5 އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ކާރު، ވޭން، ބަސް، ލޭންޑްރޯވަރ، ފަދަ ދަތުރުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ 

އެއްގަމުއުޅަނދާއި އުފުލޭ ބަރުދަން 1 ޓަނު ހަމަނުވާ ޕިކަޕް.

- ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވިގޮތަށް )ކ( އިތުރުކުރުން.

ފިއަވައި  އުޅަނދު  އެއްގަމު  ދެފުރޮޅުލީ  އުޅަނދުގެތެރެއިން ސައިކަލު ނުވަތަ  އެއްގަމު  ކުރާ  ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ  މާއްދާގެ  މި  )ކ( 

އެތެރެ  ރާއްޖެއަށް  އުޅަނދެއް  އެ  އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓް  ކުރިން  އެތެރެކުރުމުގެ  ރާއްޖެއަށް  އުޅަނދެއް  ހުރިހައި  ދެންހުރި 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތަކެތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ހުށަހަޅާއިރު  ނަގަން  ހުއްދަ  އަދި  ނަގަންވާނެއެވެ.  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ 

ބްރޭންޑް ނިއު އުޅަނދެއް އެތެރެކުރާނަމަ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ )L-10( އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު.1.

އުޅަނދު ގެންނަ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.2.

މެނިފެކްޗަރ ސެޓްފިކެޓްގެ ނުވަތަ އިންވޮއިސްގެ ކޮޕީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް:-3.

އުޅަނދު އުފެއްދި ކުންފުނި -
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މޮޑެލް -

ޗެސިސް ނަންބަރު-

އިންޖީނު ނަންބަރު-

އުފުލޭ ބަރުދަން ނުވަތަ އުފުލޭ މީހުންގެ އަދަދު-

އުޅަނދު އުފެއްދި އަހަރު-

އުޅަނދު އުފެއްދި ތާރީޚު އެނގޭނެ ރަސްމީފަރާތެއްގެ ލިއުން.4.

ގަރާޖް ހުއްދަ.5.

ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް އެތެރެކުރާނަމަ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ )L-10( އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު.1.

އުޅަނދު ގެންނަ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.2.

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ ޑީ ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ އަސްލާއި ކޮޕީ )އިނގިރޭސި ބަހުން ނެތްނަމަ ތަރުޖަމާއާއެކު(3.

ތިރީގައި 4. ކޮޕީ،  އަސްލާއި  އިންވޮއިސްގެ  ނުވަތަ  ސެޓިފިކެޓްގެ  މެނިފެކްޗަރ  އުޅަނދެއްނަމަ  ނުކުރާ  ރަޖިސްޓަރީ 

ހިމެނޭގޮތަށް:- މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އުޅަނދު އުފެއްދި ކުންފުނި-

މޮޑެލް -

ޗެސިސް ނަންބަރު-

އިންޖީނު ނަންބަރު-

އުފުލޭ ބަރުދަން ނުވަތަ އުފުލޭ މީހުންގެ އަދަދު-

އުޅަނދު އުފެއްދި އަހަރު-

އުޅަނދު އުފެއްދި ތާރީޚު އެނގޭނެ ރަސްމީ ފަރާތެއްގެ ލިއުނ5ް.

ގަރާޖް ހުއްދ6ަ.

-  ]އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު[އަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފަށާނީ، މި އިޞްލާޙު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.


